
1 แบบ ผ.02/2

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ให้ราษฏรมีเส้นทางปรับปรุงถนนดินลลูกรังคันบึง 1,743,000 1,743,000 1,743,000 1,743,000 1,743,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลูกรังบึงลาดจนิจาน หมู่ 2 คมนาคมที่ดีขึ้น ลาดจนิจาน กว้าง 3.50 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร
ยาว 290 เมตร พร้อมตอกเข็ม สะดวก

2 โครงการปรับระดับถนน เพือ่ให้ราษฏรมีเส้นทางบ้านนางอนงค์ บุญบันดาล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. คมนาคมที่ดีขึ้น หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ถึง ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

หมู่ที่ 1 ต.มหาดไทย กว้าง สะดวก
3 ม. ยาว 1,000 ม.

3 โครงการกอ่สร้าง เพือ่ให้ราษฏรมีเส้นทางหมู่ที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ กองช่าง
ก าแพงดินเสริมดิน คมนาคมที่ดีขึ้น 1,200 ม. สูง 0.50 ม. ของประชาชน รับความสะดวก
พร้อมลงลูกรังรอบบึง  มีความสะดวก ในการสัญจร
ลาดจนิจาน  

4 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพือ่ให้ราษฏรมีเส้นทางหมู่ 1 ต.ไผ่ด าฯ เชื่อมต่อ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ กองช่าง
คมนาคมที่ดีขึ้น หมู่ 6 ต.ส่ีร้อย กว้าง 3 เมตร ของประชาชน รับความสะดวก
 ยาว 3,000 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร

หมู่ 1 ต.ไผ่ด าฯ เชื่อมต่อ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ กองช่าง
หมู่ 12 ต.บางจกั กว้าง 4 ของประชาชน รับความสะดวก
เมตร ยาว 1,700 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร

2 แบบ ผ.02/2

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ราษฏรมีเส้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร 1,996,000 1,996,000 1,996,000 1,996,000 1,996,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก (พร้อมก าแพงกนัดิน) ทางคมนาคมที่ดีขึ้น ยาว 710 เมตร (พร้อมก าแพงกนัดิน) ประชาชนมีเส้นทาง ความสะดวกใน
หมู่ที่ 6 สายทาง อท.ถ.10-005 เส้นบ้านนาย คมนาคมที่สะดวกและการสัญจร

มานพ  แช่มช้อย เชื่อมถนนลาดยาง ปลอดภัย
อท 4005 (หมู่ที่ 6)

6 โครงการซ่อมสร้างเสริม เพือ่ให้ราษฏรมีเส้น บริเวณจากบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 5 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1.150,000 1.150,001 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ได้รับ กองช่าง
ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ทางคมนาคมที่ดีขึ้น ถึงหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 1 ต.มหาดไทย ประชาชนมีความ ความสะดวกใน

กว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร สะดวก การสัญจร
หนา 0.05 เมตร  (หมู่ที่ 5)

7 โครงการเสริมถนนลาด เพือ่ให้ราษฏรมีเส้น บ้านนายส ารวย รุ่งแสงถึงบ้าน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ยาง ทางคมนาคมที่ดีขึ้น นายวิจารณ์ หลาบขาว หมู่ที่6 ประชาชนมีความ ความสะดวกใน

กว้าง 6 ม.ยาว 500 ม. หนา สะดวก การสัญจร
ประมาณ 30-50 ซม.

8 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัสติก เพือ่ให้ราษฏรมีเส้น กอ่สร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 5,878,000 5,878,000 5,878,000 5,878,000 5,878,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต (หน้าวัดหินงอก) ทางคมนาคมที่ดีขึ้น (วัดหินงอก) กว้าง 3 เมตร ยาว 3,900 ประชาชนมีความ ความสะดวกใน
หมู่ที่ 1 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพืน้ที่ไม่น้อย สะดวก การสัญจร

กว่า 11,700 ตรม.สายบ้านนายวิเศษ
กมลฉ่ า เชื่อมถนนลาดยาง อท 4007
(หมู่ที่ 1)

3 แบบ ผ.02/2
รายละเอยีดโครงการพัฒนา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
9 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพือ่ให้ราษฏรมีเส้น หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ด าฯ เชื่อมต่อหมู่ 6 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ทางคมนาคมที่ดีขึ้น ต.ส่ีร้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 3,000 ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร
เมตร สะดวก

 หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ด าฯ เชื่อมต่อหมู่ 12 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ต.บางจกั กว้าง 4 เมตร ยาว ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร
1,700 เมตร สะดวก

10 โครงการลาดยางทับถนน เพือ่ให้ราษฏรมีเส้น หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ด าฯ เชื่อมต่อหมู่ 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีต ทางคมนาคมที่ดีขึ้น ต.ไผ่ด าฯ กว้าง 3 เมตร ยาว ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

2,150 เมตร สะดวก
11 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพือ่ให้ราษฏรมีเส้นทางคลองชลประทานท้ายบ้าน 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คสล. คมนาคมที่ดีขึ้น นางเรียม(โรงหมู)ไม่มีทาง ประชาชนมีความสะดวกสะดวกในการสัญจร
เท้าหมู่ 6 กว้าง 7 ม.
ยาว 12 ม.
บริเวณหน้าบ้านนาง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ อบจ.
มาลี ผลแย้ม หมู่ที่ 8 ของประชาชน รับความสะดวก
กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม. มีความสะดวก ในการสัญจร
บริเวณบ้านนางไฉน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ อบจ.
ทองโอภาส หมู่ที่ 1 เชื่อม ของประชาชน รับความสะดวก
หมู่ที่ 8 กว้าง 8 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร
ยาว 12 เมตร (หมู่ที่ 1)

4 แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
12 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพือ่ให้ราษฏรมีเส้นทางหมู่ที่ 6-หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คลองระบายน้ า (ฝ่ังโรงวัว) คมนาคมที่ดีขึ้น ยาว 3,700 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร
สะดวก

13 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพือ่ให้ราษฏรมีเส้นทางหมู่ที่ 6-หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คลองระบายน้ า(ฝ่ังโรงหมู) คมนาคมที่ดีขึ้น ยาว 2,500 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวก

14 โครงการขยายถนน คสล. เพือ่ให้ราษฏรมีเส้น เส้นบ้านนายมานพ แช่มช้อย 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทางคมนาคมที่ดีขึ้น หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 8 เชื่อมถนน ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

ลาดยาง อท 4005 กว้าง 4 เมตร สะดวก
ยาว 1,213 เมตร

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ราษฏรมีเส้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร 2,825,000 2,825,000 2,825,000 2,825,000 2,825,000 ร้อยละ 80 -ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 1 ทางคมนาคมที่ดีขึ้น ยาว 1,760 เมตร หนา 0.15 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

หรือรวมพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 5,280 ตรม. สะดวก
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง0.00-0.02
เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่สายบ้าน
นางบุญทิ้ง  สมบุญนาค (หมู่ที่ 1)

5 แบบ ผ.02/2

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
16 โครงการกอ่สร้างระบบ เพือให้ประชาชนมี กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาล --3163000 3,163,000 3,163,000 3,163,000 3,163,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประปาหมู่บ้านบาดาล น้ าอปุโภคบริโภค ชนาดใหญ่ บริเวณศาลาประชาคม ประชาชนมีน้ าอปุโภค สะดวกในการสัญจร
ขนาดใหญ่(หมู่ที่ 4) อย่างเพียงพอ หมู่ที่ 4 บริโภคอย่างเพียงพอ

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพือให้ประชาชนมี ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดน้ าอปุโภคบริโภค บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (หมู่ที่ 5) ประชาชนมีน้ าอปุโภค สะดวกในการสัญจร
ใหญ่ หมู่ที่ 5 อย่างเพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ

18 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพือ่ประโยชน์ในการ ติดต้ังกล้อง CCTV ภายในต าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 -ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในต าบล ปฏิบัติงานและรักษา หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8 ประชาชนมีความ ปลอดภัยในทรัพย์

ทรัพย์สินของประชา ปลอดภัยในทรัพย์สิน สิน
ชนในพืน้ที่และต าบล
ข้างเคียง

19 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 ร้อยละ 80 -ของ ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางการสัญจร ซอยบ้านนายปรีชา  เกษสังข์ ถึง ประชาชนเส้นทาง การสัญจรที่ดี

ที่ดี สะพานปูนหมู่ที่ 8 การสัญจรที่ดี

แบบ ผ.02/2

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
20 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ให้ราษฏรมีการ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน 10,902,000 10,902,000 10,902,000 10,902,000 10,902,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ คมนาคมที่ดีขึ้นและ แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 จ านวน ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร
ปลอดภัย 158 ชุด ๆ ละ 69,000 บาท สะดวก

21 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพือ่ให้ราษฏรมีการ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน 6,486,000 6,486,000 6,486,000 6,486,000 6,486,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ คมนาคมที่ดีและ แสงอาทิตย์ ถนน อท.ถ.10-001 ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

ปลอดภัย หน้าวัดวันอทุิศ-บางตาเฉือน สะดวก
บริเวณหมู่ที่ 1-3 จ านวน 
94 ชุด ๆ ละ 69,000 บาท

22 โครงการติดต้ีงไฟ้ฟ้าส่องสว่าง เพือ่ให้ราษฏรมีการ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน 3,933,000 3,933,000 3,933,000 3,933,000 3,933,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ คมนาคมที่ดีและ แสงอาทิตย์ ถนนริมคลองไผ่ด า ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

ปลอดภัย เชื่อมถนนลาดยาง อท.4005 สะดวก
บริเวณถนนหมู่ที่ 4-5 จ านวน
57 จดุ ๆ ละ 69,000 บาท

6 แบบ ผ.02/2
รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
4.ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและอนามัย
1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  1.2 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการกอ่สร้างสนาม มีสถานที่ออกก าลัง บริเวณหนองเบิกไพร หมู่ที่ 6 1,543,000 1,543,000 1,543,000 1,543,000 1,543,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี กองช่าง

ฟุตบอล 7 คน กายและนันทนาการ ขนาดกว้าง 45 เมตร ของประชาชน สุขภาพร่างกาย
แบบปูหญ้า ยาว 65 เมตร  พร้อมร้ัว มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงห่างไกล

ที่แข็งแรง ยาเสพติด
2 โครงการกอ่สร้างลาน มีสถานที่ออกก าลัง บริเวณโดมเอนประสงค์เทศบาล 679,000 679,000 679,000 679,000 707,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี กองช่าง

กฬีาเอนกประสงค์ กายและนันทนาการ ต าบลไผ่ด าพัฒนา หมู่ที่ 6 ของประชาชน สุขภาพร่างกาย
หมู่ที่ 6 กว้าง 34 เมตร ยาว 43 เมตร มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงห่างไกล

ที่แข็งแรง ยาเสพติด

7 แบบ ผ.02/2
รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1แผนงานสาธารณสุข 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการขุดลอดคลอง เพือ่เกษตรกรมีน้ า -บริเวณหนองเบิกไพรและ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของ แหล่งน้ าได้รับการ กองสาธารณสุข

ส าหรับท าเกษตรกรรมดาดคอนกรีต หมู่ 1-8 แหล่งน้ าได้รับการ พัฒนา
-คลองท่าอู-่คลองประโคน 1,546,000 1,546,000 1,546,000 1,546,000 1,546,000 พัฒนา
หมู่ 1 ปากกว้าง 10 ม. ยาว
1,700 ม. ลึก 4 ม.
-คลองท่าอู-่ลาดมะไฟ หมู่ 1 1,364,000 1,364,000 1,364,000 1,364,000 1,364,000
ปากกว้าง 10 ม. ยาว 1,500 ม.
ลึก 4 ม.
-คลองสุคนธ์ หมู่ 8 ปากกว้าง 1,949,000 1,949,000 1,949,000 1,949,000 1,949,000
11 ม. ยาว 2,700 ม. ลึก 3.5 ม.
-หนองอา้ยรัง หมู่ 8 พืน้ที่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
17,770 ตรม. ลึก 4 ม.
-หนองตามแย้ม หมู่ 6 พืน้ที่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
16,000 ตรม.ลึก 4 ม.
-คลองหนองจอก หมู่ 1 พืน้ที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
16,000 ตรม.ลึก 4 ม.

8 แบบ ผ.02/2

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1แผนงานสาธารณสุข  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
2 โครงการขุดลอกหนอง เพือ่เพิม่ประสิทธิ -ขุดลอกหนองเบิกไพรปริมาณดิน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของแหล่ง แหล่งน้ าได้รับการ สาธารณสุข

เบิกไพร หมู่ที่ 6 ภาพการกกัเกบ็น้ า ขุด 97,400 ลบม. น้ าได้รับการพัฒนา พัฒนา
3 โครงการขุดลอกบึงลาด เพือ่ป้องกนัและแก้ -ขุดลอกบึงลาดมะไฟปริมาณดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของแหล่ง แหล่งน้ าได้รับการ สาธารณสุข

มะไฟ หมู่ที่ 1 ไขอทุกภัย เพือ่แกไ้ข ขุด 59,000 ลบม. น้ าได้รับการพัฒนา พัฒนา
4 โครงการขุดลอกบึงลาด ปัญหาการขาดแคลน -ขุดลอกบึงลาดจนิจานปริมาณดิน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของแหล่ง แหล่งน้ าได้รับการ สาธารณสุข

จนิจาน น้ าส าหรับท าการ ขุด97,400 ลบม. น้ าได้รับการพัฒนา พัฒนา
5 โครงการขุดลอกบึง เกษตร -ขุดลอกหนองอา้ยรังปริมาณดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของแหล่ง แหล่งน้ าได้รับการ สาธารณสุข

หนองอา้ยรังหมู่ที่ 8 ขุด 59,000 ลบม. น้ าได้รับการพัฒนา พัฒนา
6 โครงการขุดดินด้วยเคร่ือง เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ า หมู่ 6 พืน้ที่ 43,106.25 ลบม. 1,473,000 1,473,000 1,473,000 1,473,000 1,473,000 ร้อยละ 80 ของ แหล่งน้ าได้รับการ กองช่าง

จกัรบึงหนองเบิกไพร ส าหรับท าเกษตรกรรม ประชาชนมีน้ าเพือ่ พัฒนา
การเกษตร

7 โครงการสวนสาธารณะ เพือ่ใช้เป็นสถานที่ หมู่ที่ 8 บึงหนองเบิกไพร -13,100,000 13,100.00 13,100,000 13,100,000 13,100,000 ร้อยละ 80 ของ พัฒนาเป็นแหล่ง กองช่าง
เฉลิมพระเกยีรติ รัชกาล พักผ่อนและเป็น ประชาชนมี ท่องเที่ยวและ
ที่ 10 สถานที่ออกก าลัง สถานที่ออกก าลัง พักผ่อน ออกก าลัง

พัฒนาเป็นแหล่ง และพักผ่อนเป็น กาย
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว

9 แบบ ผ.02/2

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข)
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดอา่งทอง (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1แผนงานสาธารณสุข  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
8 โครงการพัฒนาส่ิงอ านวย เพือ่ใช้เป็นสถานที่ หมู่ที่ 8 บึงหนองเบิกไพร 15,300,000 15,300,000 15,300,000 15,300,000 15,300,000 ร้อยละ 80 ของ พัฒนาเป็นแหล่ง กองช่าง

ความสะดวกด้านการ พักผ่อนและเป็น ประชาชนมี ท่องเที่ยวและ
ท่องเที่ยวและส่งเสริม สถานที่ออกก าลัง สถานที่ออกก าลัง พักผ่อน ออกก าลัง
การท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาเป็นแหล่ง และพักผ่อนเป็น กาย
(ปรับปรุงสวนสาธารณะ) ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว

9 โครงการระบบจ่ายน้ า เพือ่ให้เกษตรกรได้มีน้ าเพิม่แหล่งน้ าเพือ่เกษตรกร 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 ร้อยละ 80 เกษตรมีน้ าเกษตรมีน้ าใช้เพือ่การ กรมทรัพยากร
ด้วยพลังงานแสงอาทติย์ เพือ่การเกษตร (ขนาดใหญ่) หมู่ที ่1-8 ใช้เพือ่การเกษตรอย่างเกษตรอย่างเพียงพอ น้ า
ต าบลไผ่ด าพฒันา ต าบลไผ่ด าพฒันา (งบประมาณ เพียงพอ ในหน้าแล้ง

จากกรมทรัพยากรน้ า)

10 โครงการเคร่ืองผลิตน้ า เพือ่ใหป้ระชาชน เพิม่แหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค 7,120,000 7,120,000 7,120,000 7,120,000 7,120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ าเพยีง กรมทรัพยากร
ประปาทีม่ีถาดเติมอากาศ ได้มีน้ าด่ืมน้ าใช้ บริโภค หมู่ที ่1-8 (งบประมาณ ประชาชนมีน้ า พอต่อการอุปโภค น้ า
แบบน้ าหมุนวนและ อย่างเพยีงพอ จากกรมทรัพยากรน้ า) เพยีงพอต่อการ บริโภค

ระบบล้างย้อนสารกรอง หมู่ที ่1-8 อุปโภคบริโภค
อตัโนมัติ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา

งบประมาณ









 









กองสาธารณสุข





กรมทรัพยากร

กรมทรัพยากร


